บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
คณะกรรมการร่างรั ฐธรรมนูญขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่าด้ว ยการปู องกั น และปราบปรามการทุ จริต พ.ศ. .... ต่อ สภานิ ติบัญญั ติแห่ ง ชาติ เ พื่อพิจ ารณา
ให้ ความเห็ นชอบ และได้จั ดทาบัน ทึกวิเคราะห์ สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง และหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ประกอบกับรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม จึงเป็นการสมควรบัญญัติกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ
๒. สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
๒.๑ บทนิยาม
ร่ างพระราชบั ญญั ติประกอบรั ฐธรรมนู ญนี้ ได้ ก าหนดนิ ยามศั พท์ ที่ ส าคั ญ เพื่ อ
ประโยชน์ในการใช้อ้างอิง เช่น คาว่า “เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คาว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือน
ประจา ผู้ปฏิบั ติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้ บริหารท้องถิ่น รองผู้ บริหารท้องถิ่น
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรื อเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึง
กรรมการ อนุ กรรมการ ลู กจ้ างของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ และบุ คคล
หรื อคณะบุ คคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายกาหนดให้ใช้ อานาจหรื อได้รับมอบให้ใช้อานาจทางปกครองด้วย
แต่ ไม่ รวมถึ งผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ ผู้ ด ารงตาแหน่งในองค์ กรอิสระ
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคาว่า “ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ และผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเว้นคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(ร่างมาตรา ๔)
๒.๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)
กาหนดให้ มี ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด้ว ยกรรมการจ านวนเก้า คน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการ
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สรรหา ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์
การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓๒ ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญ บัญญัติสาหรับผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
ด้วย (ร่างมาตรา ๙ ร่างมาตรา ๑๐ และร่างมาตรา ๑๑) ทั้งนี้ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งเจ็ดปี
นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว (ร่างมาตรา ๑๘)
๒.๓ คณะกรรมการสรรหา
กาหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน
กรรมการสรรหา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นาฝุายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลปกครอง
สู ง สุ ด และบุ ค คลซึ่ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอิส ระที่ มิใ ช่ ค ณะกรรมการ ป .ป .ช .แต่ ง ตั้ ง จาก
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อทาหน้าที่สรรหาผู้ที่สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ร่างมาตรา ๑๒ ร่างมาตรา ๑๓ ร่างมาตรา ๑๔
และร่างมาตรา ๑๕) รวมทั้งวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือ
ผู้ได้รับการสรรหา และวินิจฉัยว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุลาออกหรือขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๑๖
และร่างมาตรา ๑๙ วรรคสาม)
๒.๔ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) หน้าที่และอานาจหลักตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓๔ ของรัฐธรรมนูญ ได้แก่
๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิส ระ ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติ
หน้าที่ห รือใช้อานาจขัดต่อบทบั ญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝุ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวยผิดปกติ กระทา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม และ ๓) กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคล
ดังกล่าว นอกจากนี้ ได้กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ไต่สวนเพื่อดาเนินคดีในฐานความผิดอื่น
ที่ พระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญนี้ หรื อกฎหมายอื่ นก าหนดให้ อยู่ ในหน้ าที่ และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย (ร่างมาตรา ๒๘)
(๒) หน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการดาเนินการตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๗๘ และ
มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ (ร่างมาตรา ๓๑ และร่างมาตรา ๓๒)
(๓) หน้ าที่ และอ านาจในการตรวจสอบหากความปรากฏต่ อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ว่ามี การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ อันอาจนาไปสู่ การทุ จริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต
โดยหากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีเหตุอันควรระมัดระวัง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าว
และคณะรัฐมนตรีทราบ (ร่างมาตรา ๓๔)
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(๔) หน้าที่และอานาจอื่นที่สนับสนุนการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจหลัก
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เช่น การเรียกเอกสาร การให้บุคคลมาให้ถ้อยคา หรือการขอให้หน่วยงาน
ของรัฐให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ (ร่างมาตรา ๓๓) การขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน
(ร่างมาตรา ๓๗) และการดาเนินการเกี่ยวกับการจับ คุมขัง และการปล่อยชั่วคราว (ร่างมาตรา ๓๘)
ทั้งนี้ ได้กาหนดข้อห้ามและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการดาเนินการ
แต่ละขั้นตอนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคคลซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้ง
หรือมอบหมายให้ ปฏิบั ติหน้าที่อย่ างใด เพื่อมิให้กระทบสิ ทธิของบุคคลเกินสมควร (ร่างมาตรา ๓๕)
โดยหากมีผู้ฝุาฝืนให้เลขาธิการตรวจสอบและดาเนินการลงโทษต่อไป (ร่างมาตรา ๓๖)
๒.๕ การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนดให้ ก รรมการมี ห น้ า ที่ ยื่ น บั ญ ชี ร ายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของตน
คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั งไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะต่ อคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และให้ อ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการตรวจสอบเป็นอานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๔๑)
หากกรรมการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิ นและหนี้สิ น ให้ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อดาเนินการฟูองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง (ร่างมาตรา ๔๒) และหากปรากฏว่ากรรมการร่ารวยผิดปกติให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินส่งสานวนพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป (ร่างมาตรา ๔๓)
นอกจากนี้ ได้กาหนดรองรับการดาเนินการตามมาตรา ๒๓๖ ของรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวน
ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน เข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการผู้ใดมีพฤติก ารณ์ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝุาฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาและหากประธานรัฐสภา
เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธาน
ศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ ไต่สวนอิส ระ โดยหากคณะผู้ไต่ส วนอิสระเห็นว่า มีพฤติการณ์ ร่ารวยผิดปกติ
ทุจ ริ ต ต่อหน้ าที่ จงใจปฏิบั ติ ห น้ า ที่ห รื อใช้ อานาจขัด ต่อบทบัญ ญัติแ ห่ งรั ฐ ธรรมนู ญหรื อกฎหมาย
ให้ส่งสานวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุด เพื่อฟูองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง แต่ห ากคณะผู้ไต่สวนอิสระเห็ นว่า เป็นการฝุ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกา (ร่างมาตรา ๔๔)
๒.๖ การไต่สวน
กาหนดหลั กการในการไต่ ส วนหรื อ การไต่ส วนเบื้ อ งต้ น ว่ า คณะกรรมการ
ป.ป.ช. หรือพนักงานไต่สวน ต้องดาเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็น คุณหรื อเป็น โทษต่อผู้ ถูกกล่ าวหา และจะไม่รับพยานหลักฐานด้ว ยเหตุล่ วงเวลาหรือ
ผิดขั้นตอนมิได้ เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติชี้มูลหรือเป็นกรณีมีผู้ถูกกล่าวหาประวิงเวลา
หรือใช้สิทธิไม่สุจริต (ร่างมาตรา ๔๕) และได้กาหนดกระบวนการและระยะเวลาในการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่
ว่ามีการกระทาความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.

๔
ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจโดยพลัน โดยในกรณีที่ต้องไต่สวน ให้ไต่สวนและมีความเห็นหรือ
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันเริ่ม
ดาเนินการ และขยายระยะเวลาได้ตามที่จาเป็ นแต่รวมแล้วไม่เกินสองปี เว้นแต่เป็นกรณีที่เ กี่ยวกับ
การไต่สวนในต่างประเทศหรือขอเอกสารจากต่างประเทศ สาหรับกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดาเนินการไต่ส วนโดยพลัน (ร่างมาตรา ๔๗) โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการ
มีหน้าทีใ่ นการควบคุมและกวดขันเพื่อให้การไต่สวนเป็นตามระยะเวลาที่บัญญัติไว้ (ร่างมาตรา ๔๖)
(๒) การตรวจสอบค ากล่ า วหากรณี ที่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ อ าจรั บ ไว้ พิ จ ารณา
ให้ดาเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคากล่าวหา (ร่างมาตรา ๔๘)
(๓) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงาน
ไต่สวนเป็นผู้ไต่สวนเบื้องต้น โดยในการไต่สวนเบื้องต้นให้ดาเนินการเป็นคณะและต้องดาเนินการ
ให้เสร็จและจัดทารายงานการไต่สวนเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับมอบหมาย แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขยายระยะเวลาได้ตามความจาเป็นได้ไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้ก รรมการแต่ละคนกากับดูแล
การไต่สวนเบื้องต้นก็ได้ (ร่างมาตรา ๔๙) แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องสาคัญที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวาง
หรือเป็นกรณีมีการไต่สวนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรอิสระ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนเอง หรือแต่งตั้ งกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนเป็น
คณะกรรมการไต่สวน (ร่างมาตรา ๕๑) ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจออกระเบียบกาหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการไต่สวนและการไต่สวนเบื้องต้นได้ แต่ต้องไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน
ที่ไม่จาเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้น (ร่างมาตรา ๕๓)
(๔) กาหนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารที่ส าคั ญ เกี่ย วกั บการไต่ ส วนและไต่ ส วน
เบื้องต้น เช่น เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่อาจรับหรือยกเรื่องขึ้นพิจารณาได้ (ร่างมาตรา ๕๔ และ
ร่างมาตรา ๕๕) การห้ ามผู้ มีส่ว นได้เสียดาเนินการไต่สวน (ร่างมาตรา ๕๖) รายละเอียดเกี่ยวกับ
คากล่าวหาและการยื่นคากล่าวหา (ร่างมาตรา ๕๙ และร่างมาตรา ๖๐) การแจ้งข้อกล่าวหาและ
การให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐาน (ร่างมาตรา ๖๙ ร่างมาตรา ๗๐ และ
ร่างมาตรา ๗๒) รายละเอียดของสานวนการไต่สวน (ร่างมาตรา ๗๔) รวมทั้ง กาหนดหน้าที่และ
อานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับดาเนินการไต่สวน เช่น การยึดอายัดทรัพย์สินเป็น
การชั่วคราว (ร่างมาตรา ๖๘) และการขอให้ศาลสืบพยานหลักฐานไว้ก่อน (ร่างมาตรา ๗๓)
(๕) คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถมอบหมายหรือส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแทน ได้แก่ กรณีมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดาเนินการแทน (ร่าง
มาตรา ๖๑) กรณีมอบหมายให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการ
แทน (ร่างมาตรา ๖๒) กรณีส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนดาเนินการทางวินัย
(ร่างมาตรา ๖๓) ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายรายงานผลให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทราบ (ร่างมาตรา ๖๔) ซึ่งหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับผลการรายงานดังกล่าว
คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถนาเรื่องดังกล่าวมาดาเนินการเองต่อไปได้ (ร่างมาตรา ๖๕)

๕
๒.๗ การดาเนินการกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและผู้ดารงตาแหน่งเฉพาะ
(๑) การดาเนินคดีทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
กาหนดให้เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติลงความเห็นว่าผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่
หรื อจงใจปฏิบั ติหน้ าที่หรื อใช้ อานาจขั ดต่ อบทบั ญญั ติแห่ งรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมาย ให้ ส่ งเรื่ องให้
อัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพื่อดาเนินการฟูองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ทั้งนี้ ไม่ต้องส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาให้อัยการสูงสุด แต่ต้องแจ้งผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ (ร่างมาตรา ๗๖) โดยอัยการสูงสุดต้องดาเนินการยื่นฟูองคดีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับ
ส านวน และในกรณี ที่ อั ย การสู ง สุ ด เห็ น ว่ า ส านวนการไต่ ส วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี ข้ อ
ไม่สมบูรณ์ โดยให้ตั้งคณะกรรมการร่วมกันเมื่อข้อไม่สมบูรณ์นั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับฐานความผิด หรือ
ปั ญหาว่าการกระทาเป็ นความผิ ดหรื อไม่ หรือควรฟูองบุคคลใดบ้าง (ร่างมาตรา ๗๗) และก าหนด
การดาเนินการเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ในคดีดังกล่าว (ร่างมาตรา ๗๙) โดยเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองประทับรับฟูองแล้ว ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต่อมาหาก
ศาลสั่ งยกฟูอง ผู้ ถูกกล่าวหานั้ นย่ อมมี สิทธิที่ได้รับค่าตอบแทนต่างๆ ในระหว่างที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
(ร่างมาตรา ๘๑ และร่างมาตรา ๘๕) นอกจากนี้ ยังกาหนดเกี่ยวกับอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในการยื่นคาร้องต่างๆ ในคดี และการคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่ขอรับต่อศาล (ร่างมาตรา ๘๒ ร่างมาตรา
๘๓ และร่างมาตรา ๘๔)
(๒) การด าเนิ น คดี ก รณี ฝุ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรม
อย่างร้ายแรง
กาหนดให้เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและมีความเห็นว่า ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อ
วินิจฉัย (ร่างมาตรา ๘๖)
(๓) การดาเนินการกรณีฝุาฝืนมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนิ น การสอบสวนโดยพลั น
เมื่อปรากฏว่ามีการฝุ าฝื น มาตรา ๑๔๔ ของรัฐ ธรรมนูญฯ และให้ ถือว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจัดทา
โครงการหรื ออนุ มัติห รื อจั ดสรรเงิน งบประมาณโดยรู้ว่ามีการฝุ าฝื นมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่งหรื อ
วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ พ้ น จากความรั บ ผิ ด เมื่ อ ได้ แ จ้ ง ต่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่ อ น
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการสอบสวน (ร่างมาตรา ๘๗) โดยในการเรียกคืนเงินกรณีดังกล่าวให้
กระทาได้ภายในยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณ (ร่างมาตรา ๘๘)
๒.๘ การดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กาหนดบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้สาหรับการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
การดาเนินการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากการให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือเป็นอุป สรรคใน
การไต่สวน (ร่างมาตรา ๘๙) กาหนดเกี่ยวกับการดาเนินการเมื่อมีการไต่สวนแล้วมีมติว่าเจ้าหน้าที่ของ
รั ฐ กระท าคว ามผิ ด ตามที่ ก ล่ า ว หา (ร่ า งมาตรา ๙๐) โ ดยกรณี ที่ จ ะด าเนิ น คดี อ าญา

๖
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่ออัยการสูงสุด (ร่างมาตรา ๙๑) รวมทั้ง
ได้กาหนดการดาเนินคดีและการดาเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) การดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กาหนดให้อัยการสูงสุดเมื่อได้รับสานวน
คดีอาญาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ให้ยื่นฟูองต่อศาลที่มีเขตอานาจภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และ
กาหนดให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการดาเนิน คดีกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและผู้ดารงตาแหน่ง
เฉพาะมาใช้ โ ดยอนุ โ ลม (ร่ างมาตรา ๙๒) และกาหนดเกี่ ยวกับการยื่น อุทธรณ์และยื่นฎีกาในคดี
ดังกล่าวและเงื่อนไขการถอนฟูอง (ร่างมาตรา ๙๓) รวมทั้งการยื่นฟูองกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการ
สูงสุดหรือเป็นข้าราชการทหาร (ร่างมาตรา ๙๔ และร่างมาตรา ๙๕)
(๒) การดาเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนที่ได้รับสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ให้พิจารณาโทษ
ทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก
โดยให้ ถือส านวนการไต่สวนนั้ นเป็ นส านวนการสอบสวนทางวินั ยของคณะกรรมการสอบสวนวินั ย
สาหรับกรณีที่เป็นข้าราชการตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการอัยการ ให้ยึดสานวน
การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของความเห็นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยในสานวน
การสอบสวน (ร่ า งมาตรา ๙๖) และให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ งถอดถอนเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ถูกกล่าวหา ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาทบทวนมติ ได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากมีพยานหลั กฐานที่แสดงได้ว่ามิได้มีการกระทาความผิดหรือ
กระทาผิดในฐานความผิดต่างจากที่กล่าวหา (ร่างมาตรา ๙๗) โดยหากไม่ดาเนินการลงโทษทางวินัยตาม
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ถือเป็นโทษทางวินัยและให้ส่งเรื่องไปยังองค์กรที่มีอานาจเพื่อให้ดาเนินการ
ให้ ถูกต้องต่อไป (ร่ างมาตรา ๙๘) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกลงโทษตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สามารถยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครอง หรือใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย
การบริ หารงานบุคคล โดยในกรณีมีการฟูองคดีในศาลปกครอง ให้ศาลแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ทราบ และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสิทธิขอเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีด้วย (ร่างมาตรา ๙๙)
๒.๙ การดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
(๑) การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการตรวจสอบ
ได้กาหนดตาแหน่งที่สาคัญไว้เป็นเกณฑ์ขั้นต่าเพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ร่างมาตรา ๑๐๐) และรองรับกรณีที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐอื่นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ร่างมาตรา ๑๐๑) โดยในการดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวต้องเป็นไปหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินและหนี้สิน การขยายระยะเวลาการยื่นบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สิน และการแจ้งให้ผู้มีหน้าที่
ยื่นบัญชีฯ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินและการ
เปิ ดเผยผลการตรวจสอบดังกล่ าว (ร่ างมาตรา ๑๐๒ ถึงร่างมาตรา ๑๐๙) โดยให้ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีอานาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการเงินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินและหนี้ด้วย (ร่างมาตรา ๑๑๐) และหากผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการณ์ร่ารวย
ผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการไต่สวนเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป
(ร่ างมาตรา ๑๑๑) ทั้งนี้ ในการดาเนินคดี ในความผิ ดที่เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิ นและหนี้สิ น

๗
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหาก่อนเสนอเรื่องไปยังศาลที่ มีเขตอานาจ ซึ่งได้แก่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ แล้วแต่
กรณี (ร่างมาตรา ๑๑๒)
(๒) การดาเนินการกรณีร่ารวยผิดปกติ
กาหนดให้เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่ามีการกล่าวหาหรือ
มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าพนักงานของรัฐร่ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนโดยพลัน
(ร่ างมาตรา ๑๑๓) โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี อานาจตรวจสอบที่มาของทรั พย์สิ นและหนี้สิ น
การเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการทาธุรกรรม หรือการดาเนินการอื่นใดเพื่ อนามาประกอบการ
วินิจฉัย โดยอาจนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เคยมีการยื่นมาประกอบการพิจารณา หรือให้ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินใหม่ด้วยก็ได้ และสามารถจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สิน และการดาเนินการคดีในการติดตามทรัพย์สินในต่างประเทศได้ สาหรับ
กรณีทผี่ ู้ถูกกล่าวหาตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการไต่สวนต่อไปแต่ตอ้ งให้เสร็จภายในสองปี
นับ แต่วัน ที่ผู้ นั้น ตาย (ร่ างมาตรา ๑๑๔) โดยหากเป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่ส วนและมี
ความเห็นว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กร
อิสระร่ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
มติ (ร่ า งมาตรา ๑๑๖) และให้ อัย การสู ง สุ ด ยื่ นค าร้ องขอต่ อศาลฎี กาแผนกคดีอ าญาของผู้ ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ร่างมาตรา ๑๑๗) โดยศาลดังกล่าวมีอานาจพิจารณาและพิพากษาคดี
สาหรับบุคคลอื่นในฐานะที่เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย (ร่างมาตรา ๑๑๘) สาหรับกรณีที่เป็น
การดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่ารวยผิดปกติ ให้อัยการสูงสุดยื่นคาร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ และให้ดาเนินการในทางวินัยกับเจ้ าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวด้วยโดยให้ถือว่าการ
ร่ารวยผิดปกติเป็นการกระทาการทุจริตในวงราชการ แต่หากต่อมาปรากฏว่าคาพิพากษาถึงที่สุดให้ยก
คาร้ องด้ว ยเหตุที่เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ไม่ไ ด้ร่ารวยผิ ดปกติ ให้ ผู้ นั้นได้รั บการเยีย วยาและมี สิ ทธิได้รั บ
ค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นใดในขณะที่ พ้นจากตาแหน่ง (ร่างมาตรา ๑๒๐ และร่างมาตรา ๑๒๑)
หากไม่ ส ามารถบั ง คั บ เอาแก่ ท รั พ ย์ สิ น ตามที่ ศ าลมี ค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ให้ ต กเป็ น ของแผ่ น ดิ น
ให้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่นได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด และให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีอานาจขอให้ศาลเพิกถอนการโอนทรัพย์สินที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สิน
ที่ถูกศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ (ร่างมาตรา ๑๒๒)
๒.๑๐ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
กาหนดห้ามเจ้ าพนักงานของรัฐ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ดาเนินการในลักษณะที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ถือว่าการดาเนิน กิจการของ
คู่สมรสเป็นการดาเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐด้วย (ร่างมาตรา ๑๒๓) และห้ามผู้ดารงตาแหน่ง
บางตาแหน่งที่ต้องห้า มดาเนินการดังกล่าวภายในสองปีนับแต่พ้นจากตาแหน่ง (ร่างมาตรา ๑๒๔)
ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ เว้น แต่เป็ นกรณี รับมาโดยธรรมจรรยาตามหลั กเกณฑ์และจานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด (ร่างมาตรา ๑๒๕) โดยการฝุาฝืนการห้ามดาเนินการดังกล่าวให้ถือว่า

๘
เป็นการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
(ร่างมาตรา ๑๒๖)
๒.๑๑ การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ก าหนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ไ ม่ ต้ อ งยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ต่ อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือ ปฏิบัติหน้าที่ โดยระยะเวลาการยื่ น
แบบรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ (ร่างมาตรา ๑๒๗) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจดาเนินการ
เพื่อจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทาคาร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้
ถ้อยคาหรือแจ้งเบาะแส รวมทั้งดาเนินการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดีได้
(ร่างมาตรา ๑๒๘ ร่างมาตรา ๑๒๙ และร่างมาตรา ๑๓๑) และให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทาความผิดเพราะผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทา ไม่ต้องรับโทษ หากได้มีหนังสือโต้ แย้งหรือ
ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่ง หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวัน
นับแต่ได้กระทาการ (ร่างมาตรา ๑๓๐) นอกจากนี้ยังกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่มีคาสั่งให้ดาเนินการ
สอบสวนทางวินัยแก่เจ้าพนักงานของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ให้แจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ทราบ เพื่อดาเนินการต่อไปด้วย (ร่างมาตรา ๑๓๒)
๒.๑๒ ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ก าหนดให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจในการด าเนิ นการ
ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต หรือ
ตามคาร้องขอจากต่างประเทศในคดีทุจริต (ร่างมาตรา ๑๓๓) และกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดาเนินคดี
เมื่อมีการร้องขอกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศหรือบุคคลใด
ในฐานความผิดเกี่ยวกับการให้และการเรียกรับสินบน (ร่างมาตรา ๑๓๔)
๒.๑๓ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก าหนดให้ มี ส านั ก งานคณะกรรมการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. (ร่างมาตรา ๑๓๕) มีหน้าที่และอานาจในการรับผิดชอบงานธุรการและดาเนินการเพื่อให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรลุ ภ ารกิจ และหน้า ที่ต ามที่ก าหนดไว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ข้อมูลและ
ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส และให้คาปรึกษา
แก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติมอบหมาย (ร่างมาตรา ๑๓๖)
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการกากับดูแลส านักงาน
(ร่างมาตรา ๑๓๗) รวมทั้งได้กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ บุคลากร การจัดแบ่งองค์กรภายใน และ
งบประมาณไว้ดังต่อไปนี้
(๑) ข้าราชการสานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการและมีตาแหน่งตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยจาแนกประเภทตาแหน่งได้

๙
ดัง นี้ ข้ า ราชการส านั ก งานสาขากระบวนการยุ ติธ รรม และข้ า ราชการส านั ก งานประเภททั่ ว ไป
สาหรับพนักงานไต่สวนให้แต่งตั้งจากข้าราชการสานักงานสาขากระบวนการยุติธรรม ที่ดารงตาแหน่ง
ผู้ ช่ ว ยพนั กงานไต่ส วนมาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ าสามปี หั ว หน้ าพนัก งานไต่ ส วนให้ แต่ งตั้ งจากผู้ ซึ่ง ดารง
ตาแหน่งพนักงานไต่สวนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้แต่งตั้งพนักงาน
ไต่ ส วนและหั ว หน้ าพนั ก งานไต่ส วนดั งกล่ า ว (ร่ างมาตรา ๑๓๘ และร่า งมาตรา ๑๓๙) โดยหาก
ข้าราชการหรือลูกจ้างของสานักงานกระทาการไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ ให้ดาเนินการทางวินัยโดยเร็ว (ร่างมาตรา ๑๔๐)
(๒) ให้มีเลขาธิการ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสานักงาน
และรั บผิดชอบการปฏิ บั ติงานของส านักงานขึ้นตรงต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยวิธีการได้มาซึ่ง
เลขาธิการเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด (ร่างมาตรา ๑๔๑) เลขาธิการมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว (ร่างมาตรา
๑๔๒) โดยเลขาธิการมีหน้าที่และอานาจควบคุมการปฏิบัติงานทั่วไปของสานักงานและเป็นผู้แทนของ
สานักงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก (ร่างมาตรา ๑๔๔ และร่างมาตรา ๑๔๕)
(๓) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนองบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดสรรเป็นเงิน
อุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้สานักงานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อของความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และวันสิ้นปีบัญชีให้สานักงานจัดทา
งบดุ ล งบการเงิ น และบั ญ ชี ท าการส่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี (ร่ า งมาตรา ๑๔๖ ร่ า งมาตรา ๑๔๗ และ
ร่างมาตรา ๑๔๙) โดยทรัพย์สินของสานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี (ร่างมาตรา ๑๔๘)
(๔) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้อานวยการกองขึ้นไป ผู้ช่วยพนักงาน
ไต่ ส วน พนั ก งานไต่ ส วน หั ว หน้ า พนั ก งานไต่ ส วน และพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี ห น้ าที่ เ กี่ ย วกั บ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน มีหน้าที่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. โดยในการตรวจสอบคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้ ผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่ นดิน
ตรวจสอบแทนก็ไ ด้ แต่ เพื่ อให้ เกิ ดธรรมาภิ บาลและเป็น การปู องกันการขัด กัน แห่ ง ผลประโ ยชน์
จะมอบหมายให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบบั ญ ชี ร ายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
เป็นผู้ตรวจสอบมิได้ (ร่างมาตรา ๑๕๐) และเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลและเป็นการปูองกันการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป .ป .ช .ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ร่ารวยผิดปกติ
กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช .ดาเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเอง หรือจะส่งเรื่องให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินดาเนินการ
แทนก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๕๑) สาหรับกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช .ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่
ของสานักงานมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าไม่เป็นการกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไต่สวนเบื้องต้นได้ (ร่างมาตรา ๑๕๒)
(๕) กาหนดให้มีสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับ
การยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น การตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และหน้ าที่ อื่ น ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสานักงานกาหนด แต่ไม่รวมหน้าที่และอานาจในการไต่สวนเบื้องต้น และ
ให้มีสานักงาน ป.ป.ช. ภาค ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด แต่ต้องไม่เกินสิบสองภาค มีหน้าที่

๑๐
และอานาจในการไต่สวนเบื้องต้น กากับการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด และหน้าที่
และอานาจอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสานักงานกาหนด (ร่างมาตรา ๑๕๓)
๒.๑๔ กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กองทุ น ปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและภาคเอกชนในการตรวจสอบการใช้ อ านาจรั ฐ และ
การปูองกันการทุจริต เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือและค่าทดแทน และการให้
ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๑๕๔)
โดยกองทุนประกอบด้วยเงิน และทรัพย์สินเหลือจ่ายที่โอนมา เงินอุดหนุนที่รัฐบาลสมบทเข้ากองทุน
เงินอุดหนุนที่เหลือจ่ายในแต่ละปี และดอกผลของกองทุน เป็นต้น สาหรับการบริหารและจัดการกองทุน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด (ร่างมาตรา ๑๕๕ และร่างมาตรา ๑๕๗)
๒.๑๕ บทกาหนดโทษ
(๑) โทษทางอาญาเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิ นและหนี้สิ น ในกรณีจงใจ
ไม่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามเวลา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วย
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ (ร่างมาตรา ๑๕๙)
(๒) โทษทางอาญาเกี่ยวกับการฝุาฝื นบทบัญญัติว่าด้ว ยการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (ร่างมาตรา ๑๖๐ ร่างมาตรา ๑๖๑ และร่างมาตรา ๑๖๒)
(๓) โทษทางอาญาเกี่ ย วกั บ ความผิ ด ต่ อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการส าหรั บ
เจ้าพนักงานของรัฐไว้เป็นการเฉพาะ (ร่างมาตรา ๑๖๓ และร่างมาตรา ๑๖๔)
(๔) โทษทางอาญาสาหรับความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับ การรับ และการเสนอ
ให้ซึ่งสินบนต่อเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศ (ร่างมาตรา ๑๖๕ ร่างมาตรา ๑๖๖ ร่างมาตรา ๑๖๗ และร่างมาตรา ๑๖๘)
(๕) โทษทางอาญากรณีการขัดขวางการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน และหัวหน้าพนักงานไต่สวน และการขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๑๖๙
ร่างมาตรา ๑๗๐ ร่างมาตรา ๑๗๑ และร่างมาตรา ๑๗๕)
(๖) โทษทางอาญากรณี ก ารเปิ ด เผยข้ อ ความ ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข้ อ มู ล
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ และกรณีพนักงาน
เจ้าหน้าที่กระทาการให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับในรายการเกี่ยวกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๑๗๒ และร่างมาตรา ๑๗๓)
(๗) โทษทางอาญากรณีที่มีการยักย้าย ทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไป
เสีย ทาให้สูญหายหรือทาให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่มีการยึดหรืออายัด หรือที่จะขอให้มีการตกเป็น
ของแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๑๗๔)
(๘) กาหนดเพิ่มโทษเป็นสองเท่า กรณีที่กรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
บุ คคลหรื อ คณะบุ คคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายกระท าความผิ ด และในกรณีที่ บุคคล
ดังกล่าวปฏิบั ติหน้ าที่โ ดยขาดความเที่ยงธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ราชการ (ร่างมาตรา ๑๗๖)

๑๑
(๙) โทษทางอาญากรณีแจ้งข้อความเป็นเท็จ ฟูองเท็จ เบิกความเท็จ เพื่อ
แกล้งผู้ใดถูกไต่สวน ให้ได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น (ร่างมาตรา ๑๗๗)
๒.๑๖ บทเฉพาะกาล
(๑) กาหนดรองรับให้ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
กรรมการปู อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต ซึ่ งด ารงตาแหน่ ง อยู่ ใ นวั นก่ อ นวั นที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ บรรดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ยังคง
อยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๙ (ร่างมาตรา
๑๗๘)
(๒) กาหนดให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และให้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาและวินิจฉัยว่า
ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตหรือกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผู้ใด
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหามีคาวินิจฉัย
ว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ให้ประธานกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริ ตหรือกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันถัดจากวันที่
คณะกรรมการสรรหามีคาวินิ จฉัย ส าหรั บกรณีที่ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
พ้นจากตาแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
บุ คคลซึ่ งได้ รั บการสรรหาแล้ ว ให้ ผู้ ซึ่ งได้ รั บความเห็ นชอบจากวุ ฒิ สภาและกรรมการปู องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตซึ่งยังอยู่ในตาแหน่งตามมาตรา ๑๗๘ ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและแจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
(ร่างมาตรา ๑๗๙) และให้คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็ นผู้ดารง
ตาแหน่งในคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตตามจานวนที่ยังว่างอยู่ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีคาวินิจฉัย (ร่างมาตรา ๑๘๐)
(๓) กาหนดรองรับ ให้เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคง
เป็นเลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปัองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ .๒๕๔๒ (ร่างมาตรา ๑๘๑)
(๔) ก าหนดให้ กรรมการปูอ งกันและปราบปรามการทุ จริตประจาจังหวั ด
ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ พ้นจากตาแหน่ง
(ร่างมาตรา ๑๘๒)
(๕) กาหนดรองรับให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกาหนดเป็นอย่างอื่น (ร่างมาตรา ๑๘๓)
(๖) รองรั บ ให้ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๑๒
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และบรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่ สานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปู องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอยู่กับบุคคลใด
ในวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ โ อนมาเป็ น ของ ส านั ก งาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(ร่ า งมาตรา ๑๘๔) รวมทั้ ง ให้ โ อนบรรดางบประมาณ ข้ า ราชการ และลู ก จ้ า งของส านั ก งาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเดิมมาเป็นของสานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๑๘๕)
(๗) กาหนดให้โอนเงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณประจาปีซึ่งเหลือจ่าย
และมิได้น าส่ งกระทรวงการคลั ง ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ .
๒๕๔๒ และที่แ ก้ไขเพิ่ มเติม ที่มีอยู่ ใ นวันก่อ นวันที่ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญใช้บังคั บ
บรรดาที่ ยั ง ไม่มี ข้ อ ผู กพั น ที่ จ ะต้ อ งใช้ มาเป็น ของกองทุ น ปูอ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๑๘๖)
(๘) ก าหนดให้ ก ารถอดถอนจากต าแหน่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผล
อยู่ ต่ อ ไป และให้ นั บ ระยะเวลาที่ ถู ก ตั ด สิ ท ธิ ท างการเมื อ งหรื อ ในการรั บ ราชการต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไป
(ร่างมาตรา ๑๘๗)
(๙) กาหนดรองรับการดาเนินการไต่สวนและมีค วามเห็นหรือวินิจฉัย และ
การดาเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติที่
ดาเนินการไปโดยชอบอยู่แล้ว ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้เป็น
อันใช้ได้ และให้ดาเนิน การต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติให้
ด าเนิ น การต่ อ ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ และก าหนดให้ นั บ ระยะเวลา
การดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หากระยะเวลาการดาเนินการเดิมได้ล่วงพ้น
หรื อ เหลื อน้ อ ยกว่ า ให้ นั บ ระยะเวลาการด าเนิ นการนั้ น ใหม่ ตั้ง แต่วั น ที่พ ระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ มีผ ลใช้บั งคับ และส าหรั บการพิจารณาและพิพากษาคดีที่ได้ ยื่นฟูองต่อ ศาลไว้แล้ ว
ให้ถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีผลใช้บังคับจนกว่าคดีจะถึงที่สุด (ร่างมาตรา ๑๘๘)
(๑๐) กาหนดรองรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงาน
ไต่สวน หรือผู้ช่วยพนักงานไต่สวน ตามกฎหมายเดิมคงดารงตาแหน่งต่อไป แต่หากผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวไม่มคี ุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร
เกี่ยวกับการไต่สวนและความรู้ เกี่ยวกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด และก าหนดให้ ใ นวาระเริ่ ม แรกภายในสองปี นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน (ร่างมาตรา ๑๘๙)
(๑๑) กาหนดบทเฉพาะกาลรองรับระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่ง ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุ จริต

๑๓
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีการดาเนินการออกอนุบัญญัติ
ต่างๆ ตามพระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้ถือว่าการดาเนินการของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ที่ได้ดาเนินการไปแล้วโดยชอบอยู่ก่อนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผล
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๑๙๐)
และกาหนดรองรับบรรดากฎหมาย อนุบัญญัติต่างๆ คาสั่งและมติคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ใน
วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และอ้ า งถึ ง “เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ” ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ให้ ถือว่าอ้างถึง
“เจ้าพนักงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๑๙๑)
(๑๒) กาหนดรองรับคดีที่ดาเนินการกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ที่ดาเนินการอยู่ในศาลแล้ว
ให้ ศาลดังกล่ าวดาเนิ น การต่อไปจนกว่าคดีจะถึ งที่สุ ด และให้ เ สมือนว่าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังมีผลใช้
บังคับอยู่ (ร่างมาตรา ๑๙๒)
(๑๓) กาหนดให้ในวาระเริ่มแรก เพื่อมิให้เกิดภาระเกินสมควร ในการตรา
พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้า หน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ จะกาหนดให้เริ่มใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละระดับหรือ
แต่ละประเภทแตกต่างกันตามที่เห็นสมควรก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๙๓)

